
 

7 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

   

1.1. Latar Belakang Praktik Kerja lapangan 

       Dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia  yang terampil dan 

kompetitif di era saat ini, maka banyak perguruan tinggi memberikan jalur 

pendidikan yang bersifat keahlian aplikatif atau terapan. Jalur pendidikan seperti ini 

sering dikenal dengan sekolah vokasi, atau program  diploma untuk di Perguruan 

Tinggi. Sebagian besar Universitas, termasuk salah satunya Universitas Darma 

Persada masih menggunakan istilah program diploma, untuk memberikan 

kesempatan kepada para mahasiswa yang ingin langsung menerapkan ilmunya di 

dunia kerja karena salah satu program pendidikannya adalah melakukan praktik kerja 

lapangan.  

 Di era yang semakin terbuka saat ini dimana kesempatan pendidikan dan 

kesempatan bekerja bisa diperoleh di mana saja, tidak hanya di Indonesia, orang dari 

luar Indonesia pun sangat mungkin untuk bisa bekerja di Indonesia. Sehingga 

diperlukan  pemahaman akan budaya masing-masing,  dan penguasaan bahasa asing  

menjadi bagian yang penting di dunia kerja yang profesional. Salah satunya adalah 

bahasa Jepang. Bahasa Jepang merupakan salah satu  bahasa yang banyak diminati  

orang Indonesia . Bahasa Jepang merupakann salah satu syarat  bagi orang yang ingin 

bekerja di perusahan  Jepang. Walaupun bukan termasuk bahasa yang  mudah, 

namun sangat menarik untuk di pelajari.  Demikian juga pola kerja dan 

kebudayaannya sangat menarik untuk di pelajari.  Di Indonesia perusahaan 
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multinasional kepemilikan Jepang ataupun joint venture juga berkembang sangat 

pesat.   Sehingga  memberikan kesempatan yang luas bagi  para lulusan untuk 

menerapkan ilmunya atau keahliannya berbasis Bahasa Jepang untuk bekerja di 

perusahan. 

   Universitas Darma Persada memiliki 2 program studi bahasa Diploma Tiga  

yaitu bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Kedua program studi ini bertujuan untuk 

mempersiapkan mahasiswa yang terampil dalam bahasa asing tersebut untuk 

menunjang dunia kerjanya kelak. 

  Sebelum melakukan praktik kerja lapangan, mahasiswa berkewajiban 

menyelesaikan pembelajaran sebanyak minimal 80 sks.     Praktik kerja lapangan 

(PKL) adalah salah satu kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan di 

dunia industri/kerja. PKL ini adalah mata kuliah wajib bernilai 4 SKS. Dan setelah 

melakukan PKL maka mahasiswa diwajibkan membuat laporan tugas akhir (TA) 

yang bernilai 2 SKS.  TA ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan PKL yang telah dilakukan dan diujikan melalui presentasi di hadapan 

para dosen dan pembimbing.   

Lama PKL setiap mahasiswa bisa berbeda-beda tetapi ditetapkan minimal 2 

minggu sampai dengan 2 bulan. Hal ini sangat tergantung dari perusahaan atau 

industri yang memberikan ijin untuk PKL. Universitas telah memiliki kerjasama 

dengan beberapa perusahaan atau industri untuk penempatan PKL mahasiswa, namun 

demikian mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mencari perusahaan lain yang 

mengakomodir tujuan PKL.  

Program PKL, pimpinan setempat/unit kerja yang menerima mahasiswa PKL 
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diharapkan dapat: 

1. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Praktikan agar Praktikan 

dapat menjalankan tugas/pekerjaan yang diterimanya dengan baik dan patuh 

terhadap pimpinan unit kerja yang diikutinya. 

2. Memberikan pengarahan dan masukan-masukan kepada Praktikan agar 

mereka memiliki pola pikir yang kreatif, inovatif, penuh inisiatif, 

bertanggung 

    

1.2.  Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Praktik kerja lapangan (PKL) merupakan salah satu kewajiban yang harus 

dilakukan oleh mahasiswa setelah menyelesaikan pembelajaran sebanyak 80 sks. 

Hasil praktik kerja lapangan ini harus dilaporkan sebagai laporan tugas akhir (TA) 

yang dipertanggungjawabkan melalui sidang TA  dihadapan dosen pnguji  dan dosen  

pembimbing.  Selain sebagai syarat tugas akhir (TA) PKL memiliki tujuan sebagi 

berikut:  

1. Sebagai salah satu kegiatan untuk mengenalkan dunia kerja kepada 

mahasiswa 

2. Sebagai masukan atau umpan balik guna perbaikan dan pengembangan sistem 

pendidikan, terutama untuk pendidikan keahlian dan  terapan. 

3. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan 

keterampilan mahasiswa. 
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4. Mengarahkan mahasiswa untuk menemukan  permasalahan maupun data 

yang berguna dalam penulisan PKL dan Laporan Praktik Kerja 

5. Mendapatkan masukan guna umpan balik dalam usaha penyempurnaan 

kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dunia industri dan masyarakat. 

6. Membina dan meningkatkan kerjasama antara Program Studi Bahasa 

Jepang D3 – UNSADA dengan instansi Pemerintah atau swasta di mana 

mahasiswa ditempatkan. 

7. Pengabdian kepada masyarakat (Perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi).  

8. Memberikan gambaran dunia kerja bagi para mahasiswa tingkat akhir. 

 

1.3.  Manfaat Praktik Kerja Lapangan  

  Praktik kerja lapangan (PKL) memiliki manfaat bagi beberapa pihak. 

  1.3.1.  Manfaat bagi mahasiswa adalah :  

a.   Mengenalkan mahasiswa pada dunia kerja sehingga pada saat terjun 

langsung ke lapangan pekerjaan yang sesungguhnya dapat beradaptasi 

lebih cepat. 

b.  Menambah wawasan dan pengalaman  tentang dunia kerja, serta 

menambah ketrampilan yang dimiliki. 

c.    Kesempatan untuk  mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari 

d.   Melatih berkomunikasi dan berinteraksi secara profesional dalam dunia 

kerja.  
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e. Melatih keterampilan mahasiswa program D3 sesuai dengan 

pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Program 

Studi Bahasa Jepang D3  UNSADA 

f.  Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada 

unit-unit kerja, baik dalam lingkungan pemerintah maupun 

perusahaan. 

g.  Mengembangkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan 

mencoba menemukan sesuatu yang baru yang belum diperoleh 

dari pendidikan formal. 

   1.3.2 .  Manfaat bagi perusahaan adalah : 

a.  Adanya kerjasama yang saling menguntungkan antara dunia pendidikan 

dan dunia industri dimana  universitas bisa memperkenalkan lulusan 

mahasiswa yang nantinya menjadi bagian tenaga kerja siap pakai dan 

industri memperkenalkan produk/ jasa  yang dihasilkan  dan bidang-

bidang  kerja di industri. 

b.    Perusahaan akan mendapatkan bantuan tenaga  dari mahasiswa PKL 

c.  Masukan yang membangun dari mahasiswa terhadap perusahaan selama 

PKL dapat menjadi pertimbangan untuk memperbaiki sistem/ materi 

PKL di industri.   

d.   Realisasi  dan  adanya  misi  sebagai  fungsi  dan  tanggung  jawab  

sosial kelembagaan. 

e    Kemungkinan  menjalin hubungan yang teratur, sehat dan dinamis  

antara intansi/perusahaan dengan Lembaga Perguruan Tinggi. 
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f   Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat 

     bagi pihak-pihak yang terlibat. 

1.3.3.  Manfaat bagi universitas : 

a.  Adanya kerjasama yang saling menguntungkan antara dunia pendidikan 

dan dunia industri dimana  universitas bisa memperkenalkan lulusan 

mahasiswa yang nantinya menjadi bagian tenaga kerja siap pakai dan 

industri memperkenalkan produk/ jasa  yang dihasilkan  dan bidang-

bidang  kerja di industri. 

b. Masukan dari perusahaan terhadap mahasiswa PKL dapat menjadi   

pertimbangan universitas dalam mempersiapkan mahasiswa yang akan 

PKL melalui program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan di 

industri 

c.   Universitas dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui program 

PKL.  

      1.3.4.  Manfaat bagi Program Studi Bahasa Jepang  D3 – UNSADA 

Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai 

dengan kebutuhan di lingkungan  instansi/perusahaan dan tuntutan 

m a s y a r a k a t  pada umumnya.  Dengan demikian P r o g r am  S t u d i  

B ah as a  J e p a n g  D 3  – UNSADA dapat mewujudkan konsep link and 

match dalam meningkatkan kualitas layanan pada stakeholders. 
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1.4.  Waktu dan Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Waktu praktik kerja lapangan dilaksanakan pada bulan Februari - April, 

setiap hari kerja. Praktik kerja lapangan ini dilakukan di ruang baca Fakultas 

Bahasa dan Kebudayaan Universitas Darma Persada  mulai  pukul 08.00-16.00. 

Dan  di perpustakaan rektorat mulai pukul 09.00-21.00, saat libur semester 

perpustakaan rektorat  dibuka mulai pukul 09.00-17.00.  Sementara di hari sabtu 

saat perkuliahan aktif perpustakaan rektorat buka pada pukul 09.00-16.00. 

Tempat praktik kerja lapangan di  UPT Perpustakaan Rektorat  dan Perpustakaan 

Fakultas Bahasa dan Kebudayaan  Universitas Darma Persada. 

 

1.5.  Prosedur Praktik Kerja Lapangan 

Penulis sebelumnya mengajukan permohonan untuk dapat Praktik Kerja 

Lapangan di lokasi Universitas Darma Persada. Setelah mendapatkan ijin dari Kepala 

Program Studi maka ditetapkan lokasi praktik kerja lapangan di perpustakaan. 

Universitas Darma Persada memiliki 1 perpustakaan besar yaitu UPT Perpustakaan 

yang biasa disebut dengan Perpustakaan Rektorat dan perpustakaan kecil di beberapa 

fakultas yang salah satunya berada di Fakultas Bahasa dan Budaya. Penulis 

menerima tugas khusus praktik kerja lapangan di perpustakaan Fakultas Bahasa dan 

Budaya. 

Selama mengikuti praktik kerja lapangan, prosedur yang dijalankan 

Penulis adalah hadir setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat dan mengikuti jam 

kerja perpustakaan. Sebagai  bukti hadir, maka penulis mengisi absensi di 
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Perpustakaan Rektorat dan Fakultas Bahasa dan Budaya. Penulis mengikuti prosedur 

yang berlaku dan mengikuti kegiatan yang berlangsung di perpustakaan. 

 

1.6.  Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan. 

Praktik kerja lapangan di Perpustakaan dilakukan mulai dari pengamatan 

kondisi dan fasilitas yang memadai perpustakaan, pengamatan aktivitas pengunjung 

dan  kegiatan membaca serta peminjaman buku  yang terdapat di perpustakaan.  

 

1.7.    Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan laporan  Praktik Kerja Lapangann (PKL) yaitu: 

BAB I.  PENDAHULUAN  

 

BAB II.  PROFIL PERPUSATAKAAN UNIVERSITAS DARMA PERSADA 

 

BAB III.  KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

BAB IV . PANDANGAN PENULIS 

 

BAB  V.  KESIMPULAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




